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Мета:
➢ повторити й узагальнити знання із словотвору; пояснити вплив

застосування різних способів словотворення на стилістичну
маркованість слів, а відтак на вживання слів у різних стилях мовлення;

➢ розвивати навички словотвірного аналізу слова; показати роль деяких
словотвірних засобів у творенні певного стилю мовлення;

➢ формувати увагу до слова, відчуття мови, смак до точного і влучного
вислову, відпрацьовувати вміння співставляти й вибирати виражальні
засоби мови відповідно до ситуації спілкування та мети
висловлювання, обґрунтовувати свій вибір;

➢ виховувати потребу в постійному збагаченні власного мовлення
різноманітними мовними засобами, зокрема словотвірними.



Словотвір
➢ Словотвір – це розділ науки про мову, який вивчає способи й

особливості творення похідних слів.

Необхідно розрізняти форми слова 

і спільнокореневі слова

➢ Форми слова розрізняються граматичним значенням.

Граматичне значення виражають найчастіше закінчення

(будинок, будинку, будинках, будинків, будинком.), рідше –

одночасно закінчення й прийменники (біля будинків, над

будинком).

Спільнокореневі слова розрізняються лексичним значенням: 

будувати, будівельник, будівничий, збудований

➢ Спільне лексичне значення споріднених слів містить головна

значуща частина слова – корінь.



Словозміна й словотворення

➢Словозміна – це утворення різних

форм слова: весна — весні —
весною.

➢Словотворення – процес творення слів

з новим лексичним значенням за

допомогою словотворчих засобів: день,
щодня, щоденний, щоденник.



Твірне слово, твірна основа. Похідне слово

➢ Похідні слова – це слова, що утворені від інших слів, і
спосіб їхнього творення можна простежити.

➢ Твірне слово – це слово, яке повністю входить в основу

похідних слів: ліс —> лісник—>підлісний.
➢ Найчастіше нові слова творяться не від слова, узятого

повністю, а від основи слова.

➢ Основа, від якої утворено нове слово, називається
твірною.

➢ Щоб визначити твірну основу, потрібно знайти слово, від
якого утворено нове. Спільна для цих слів основа є

твірною основою весло — веслувати.





Тестове завдання

6. Знайдіть слово утворене безафіксним способом
А добре                               Б розтин

В рішуче Г ледь-ледь

Д пень

7. Знайдіть слово утворене складанням основ:

А прадід Б медсестра

В зменшувати Г хворий

Д далеко-далеко

8. Знайдіть слово утворене переходом слів з однієї
частини мови в іншу:
А прибив                             Б шкільний

В кінозал Г черговий

Д безлад



Словотвірний розбір слова

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ

➢ Визначте, якою частиною мови є слово, з’ясуйте
його лексичне значення.

➢ Доберіть слово, від якого утворене подане. Це
твірне слово.

➢ Виділіть твірну основу.

➢ Визначте словотвірні префікси, суфікси,
сполучувані голосні (якщо є).

➢ Визначте спосіб творення слова.



Словотвірний розбір слова

Подорожник - рід одно- та багаторічних трав, рідше 
напівчагарників родини подорожникові (Plantaginaceae). 
Нараховує більше як 200 видів, поширених по всій земній 
кулі; деякі з них вважаються бур'янами.
1. Іменник.
2. Дорога.
З .Дорог-.
4. Префікс по- і суфікс -ник.
5. Морфологічний (префіксально-суфіксальний).
6. Чергування приголосних г — ж.



Стильові особливості засобів словотвору

➢ Словотворчі засоби відіграють важливу роль у стилістичному
забарвленні слів і в стилетворенні. Стилістична виразність тексту
посилюється, якщо в ньому використано слова, що завдяки
словотворчим засобом виділяються своїми стилістичними
функціями.

➢ Стилістичні засоби словотвору виявляються насамперед у
синонімії словотвірних афіксів.

➢ Одні суфікси використовуються для творення від якоїсь основи
слів з різними значеннями: рука – ручний, рушник, рукав. Вони
сприяють збагаченню словникового складу мови,
використовуються як засіб значеннєвого розрізнення лексичних
одиниць, що розвиваються з одного кореня.



Стильові особливості засобів словотвору

➢ Інші суфікси, приєднуючись до якогось кореня, не
змінюють семантики слова, а вносять додаткові
відтінки значень: рука – ручка, рученька, рученя,
ручище. Ці відтінки, як правило, надають словам
певного стилістичного забарвлення, тому частіше
використовуються з певною стилістичною метою.

➢ Деякі суфікси вносять додаткові відтінки ніжності,
ласкавості чи згрубілості, зневаги: кіт-котик, котичок,
котусик, котяра, котюга, котище, що не впливає на їх
уживання.



Словотворчі засоби Приклади Стильове використання

-ННЯ, -ТТЯ становлення, повернення, 

травлення, інформування

офіційно-діловий, 

науковий, публіцистичний 

-ІЗМ (-ИЗМ) архаїзм, історизм, 

побутовизм, українізм

офіційно-діловий, 

науковий, публіцистичний 

-ЮХ, -Л, -ИЛ упертюх, вайло, тріпло, 

бурмило, дурило

художній, розмовний

-К,   -ОК,   -ОЧОК,  -

ИЧОК, -ОЧК, -ИК, -

ОНЬК, -ЕНЬК, -

ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -Н, -

В, ИЩ, -УЩ (-ЮЩ), -

СЬК

теплісінький, хижачся, 

мушва, злющий, 

хлопчисько

художній, розмовний

АНТИ-, АРХІ-, 

ЕКСТРА-, КОНТР-, 

ПСЕВДО-, УЛЬТРА-

антитіло,

псевдонародний,

ультразвуковий.

науковий, публіцистичний 



Виконання вправи

Записати. Вказати слова з суфіксами здрібнілості та
пестливості. Вказати слова із суфіксами збільшеності,
згрубілості. Які відтінки вносять у текст такі слова, у яких
стилях вживаються?

Спи ж моя доненько! Спи, моя зоренько! Хай обмина тебе лихо і
горенько! (Олена Пчілка). Долоньки теплі, пахне чубик літом,
немов проміння, оченята світлі. Любові квітка і життя зернина –
моя дитина (Л.Косило). Стомився вітерець – розхитаний
хлопчисько (М.Косякевич). Ой вуличко та широкая, чом травичка
невисокая? Бо хлопчища побродили великими та й ножищами,
подертими постолищами, рядняними онучищами! (Нар.творчість)
До оселі заходить невідомий чолов’яга, високий, кривоносий,
подає не руку – ручище (М.Стельмах).



Фото конспектів уроку присилати на 
електронну пошту
irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

